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Isz Amerikos 
Rusija

Protestuoja
Amerika Nepaiso Visu 
Protestu, Susirinkimas 
Trijų Didžiųjų Bus Lai

komas
r . '

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Rusija pasiuntė savo 
protestą, pasiprieszinima Ame
rikai ir sako kad Amerika, 
Anglija ir Prancūzija negali 
vieni sau nutarti Vokietijos 
pramones ir fabriku stovi, nes 
tai yra priesz visus Potsdam 
Konferencijos nusistatymus.

Amerikos atstovai davė Kuš
kiams žinoti kad tas susirinki
mas bus laidomas, nežiūrint ir 
nepaisant kaip jiems nepa
tiks.

Sovietai pareiszke savo ne
pasitenkinimą tiktai tada, ka
da jie patys gavo isz Amerikos 
laiszka, kuriame Amerikos val
džia pareikalauja kad Sovietai 
pasitrauktu isz Kinijos uosto 
Dairen, kuri jie uždare visoms 
tautoms. Tai matyti kad ežia 
tik viena priežastis del bloges
niu santykiu tarp Amerikos ir 
Rusijos. Sovietai su savo pasi- 
prieszinimu szitam susirinki
mui, tik nori taip sakant atker- 
szinti Amerikiecziams ir paro
dyti kad jie nieko nesibijo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Priesz
Vatikana
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į Protestonai Puolasi 
Ant Kataliku

NEW YORK. — Kunigužis 
Daktaras Guy Emery Shipler,' 
kuris su kitais Protestonais va
žinėjo po Yugoslavija ir parva
žiavęs visiems tikino kad Ko
munistai nevaržo tikėjimą, da
bar užsipuolė ant vienos Pro- 
testonkes raszytojos, kuri pa
sitraukė nuo laikraszczio “The 
Churchman’’ sztabo.

Ponia Natalie Wales Paine, 
pasitraukdama isz vietos sta- 
cziai saviesiems pasakė kad vi
sai nekrikszczioniszkas darbas 
taip pultis ant Kataliku Bažny- 
czios ir taip szmeižti Kataliku 
vadus, kunigus. Ji taipgi pasa
kė kad ji ne viena taip jauezia- 
si, bet kad ir keli raszytojai ne
užilgo atsisakys nuo to laik
raszczio sztabo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Užtaria
Benamius

Trumanas Sako Euro- 
piecziai Yra Musu

Gimines

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas primine 
visiems tiems, kurie prieszina-
si patarimui priimti nors kelis j 
tukstanezius Europos benamiu1 
in Amerika, kad visi tie Euro- 
piecziai yra mums gimines. Jis 
sako kad mes negalime juos va
dinti svetimtaueziais, nes ir 
mes visi isz Europos pareina
me.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LUBOS INGRIUVO

500 Žmonių Sužeista 
Teatre

MEADVILLE, PA. — Poli
cija pranesza kad apie penki 
szimtai žmonių buvo sužeista, 
kai “Park’’ teatro lubos in
griuvo. Apie trisdeszimts žmo
nių buvo nuvežti in ligonbutes, 
ir apie penkios deszimts žmo
nių turėjo eiti pas daktarus del 
mažesniu sužeidimu.

Policija, daktarai ir slauges 
negalėjo greitai prieiti prie su
žeistųjų, už tai kad daug žmo
nių susirinko prie to teatro du
riu pažiūrėti ir pažiopsoti. Sa
koma kad apie deszimts tuks- 
taneziu žmonių susirinko ap
link ta teatra kai ta nelaime at
sitiko.

Orkestros dirigentas, vadas, 
ta vakara buvo sveczias Art 
Mooney. Jis vos ne vos iszsigel- 
bejo kai tos lubos ingriuvo.

Anglij os V aidžia
Ketina Suvaržyti 

Darbininkus

Czia paveikslas vieno 
uosto, Probolinggo, Javos 
kraszte, kur viskas buvo isz- 
naikinta ir iszdeginta, kai 
Indonezijos kareiviai buvo 
priversti ta uosta apleisti ir 
Hollandijos kareiviai in ta 
miestą inejo.

Szitas susikirtimas invyko 
pirm negu Suvienytu Tautu 
Konferencija iszleido insa- 
kyma kad visi liautųsi ka
riavę. Kai Suvienytu Tautu

Konferencija iszleido insa- 
kyma kad visi nustotu karia
vę, tai da daug daugiau žmo
nių žuvo ant karo lauko.

Dabar matyti kad ta Su
vienytu Tautu Konferencija 
nieko negali niekur padaryti 
ar nuveikti, kad ji yra be jie- 
gos ir be intekmes. Hollandi- 
jos valdžia ir Indonezijos 
žmones dabar kreipiasi in 
Amerika kad Amerikos val
džia tarpininkautu.

Anglijos Skola Amerikai
Skolinti Pinigai Neskalsus

LONDON, ANGLIJA. —
Daug Amerikiecziu dabar ne
gali suprasti, kodėl Anglija 
praszo, kad mes palengvintu
me jai ir sumažintume esamaja 
skola ir daugiau pinigu jai pa
skolintume. Paprastam žmoge
liui czia iszrodo labai prastas 
biznis! Jeigu asz kaimynui pa- 
skolinsu pinigu ir paskui jis

pasiteisins kad jis negali ir ne
gales man atmokėti, tai asz isz 
tikro durnas bueziau jam dau
giau pinigu skolinti. Ir, greitai 
dirstelėjus in Anglijos skola ir 
praszyma, iszrodo kad czia 
taipgi aiszkus sanprotavimas.

Bet kaip tarptautiniai klau
simai, taip ir tarptautines sko
los ne taip jau lengvai iszsiri- 
sza!

Sprogstanczios Bombos Del Taikos
Kai Anglija pasiskolino tuos 

tris szimtus milijonu doleriu 
nuo Amerikos, ji sutiko su tais 
pinigais pirktis jai reikalingu 
daigtu isz Amerikiecziu biznie
rių. Tai buvo Sausio (Jan.) me
nesyje, 3946 metuose.

Anglija gavo 300 milijonu 
doleriu ir sutiko už tiek pinigu 
kviecziu Amerikoje pirktis. 
Tada doleris buvo ir dolerio 
vertes gauti. Viskas buvo tvar
koj.

Bet, tu paežiu metu Liepos 
(July) menesy, jau musu dole
ris buvo tik vertas 86 centus, 
Spalio menesy jau doleris nu
puolė ligi 80 centu; per naujus

Czia parodo kur jau pra
dėjo kasti žeme del pastaty
mo dideliu fabriku ir mokslo 
kambariu, kur mokslincziai 
stengsis tos sprogstanezios 
bombos baisiai jiegas pa
versti in gerus tikslus, in 
darba del taikos. Szitas 
mokslo ir gamybos fabrikas

bus statomas in Brookhaven, 
Long Island.

Profesorius Daktaras Lyle 
Borst sprogstanezios bom
bos tardymu virszininkas 
czia, su szita didele maszina 
prakerta žeme ant vietos kui’ 
tas fabrikas bus pastatytas.

metus tas Amerikos doleris bu
vo tik 76 centu vertas, o dabar, 
sziais metais Liepos (July) me
nesy tas pats doleris jau buvo 
tik 71 cento vertas!

Trumpai sakant, Anglija pa
siskolino tris szimtus milijojnu 
doleriu del kviecziu isz .Ameri-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rusija Sako Amerika Laužo 
Potsdam Sutartis; Anglija 
Kariszkame Stovyje, Socialistu 
Valdžia Varžo Visus; Sutvar
kyti Graikijos Armija Reikes 

Amerikoniszku Doleriu
LONDON, ANGLIJA. — Anglijos Socia

listu valdžia invede tokius instatymus ir tokius 
suvaržymus, kokius turėjo per kara. Valdžia 
dabar paėmė visus fabrikus ir ketina suvaržyti 
darbininkus, kad darbininkui nebus valia eiti 
isz vieno darbo in kita.

Valdžia szitaip daro, už tai kad jau nemato 
jokio kitokios iszeities. Anglams sziandien 
tikras vargas, jie dabar visko mažiau turi ir la
biau vargsta negu per kara, kai bombos isz pa
dangių krito.

Anglijos darbininkai dabar gali darbo jiesz- 
kotisvien tik per. valdžios ofisus. Visi vyrai, 
nuo asztuoniolikos iki penkios deszimts metu 
gali dirbti tik ten kur valdžia paskirs dirbti. 
Moterys ir merginos nuo asztuoniolikos iki ke
turios deszimts metu taipgi turi daryti.

Profesijonalai, kaip daktarai, advokatai, 
ir mokytojai nėra taip suvaržyti.

Darbininkai, kurie dabar reikalinguose 
darbuose dirba nėra szitu nauju instatymu var
žomi, pakol jie ar paliks ar bus pravaryti isz tu 
darbu. Tada ir jie turės per valdžios ofisus 
kito darbo jieszkotis.

Tie, kurie nedirba ir nenori dirbti taipgi 
nėra liecziami. Bet jau eina gandai kad, “val
džia ir juos gales priversti eiti in darba.”

Kareiviai, kurie isz vaisko parvažiuoja ga
li pasirinkti ar jie nori dirbti ar tinginiauti. Bet 
jeigu ji nori dirbti, tai ir jie turi darbo jieszko
tis per valdžia, irta valdžia paskirs koks dar
bas jiems tinkamiausias ir krasztui reikalingiau
sias.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Graikams-
Ginklai

* " ■ . ,c.. . 'J"

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika jau negali iszsisukti 
ar rankas nusimazgoti ir mesti 
visa Graikijos nelemta klausi
ma, nes mes jau per giliai in- 
klimpome.

Dabar jau visiems mums 
aiszku kad Graikijos valdžia 
negali apsiginti ar atsimuszti 
nuo sukilėliu su tais 150 milijo
nais doleriu kuriuos mes pa
siuntėme.

Tie kurie yra gerai susipaži
nę su Graikija ir su Graiku rei
kalais sako, kad du sykiu ar 
tris sykius daugiau pinigu rei
kes vien tik del ginklu.

Isz pradžios Amerika buvo 
paskyrus Graikams du szimtu 
milijonu doleriu del maisto ir 
pusantro szimto milijonu dole
riu del ginklu. Dabar jau ma
tyti kad tiek pinigu neužteks 
nei del maisto nei del ginklu.

Graikijoje dalykai eina vis 
blogyn, Sukilėliai su kitu 
krasztu pagelba vis stiprėja 
vis daugėja ir dabar jau vieszai 
priesz valdžia eina. Sukilėliai 
net savo atskira valdžia dabar 
susitvėrė.

Graikijos armijos yra bejie- 
ges priesz tuos sukilėlius. Val
džios armijos kareiviai ima ru- 
goti ir reikalauti daugiau al
gos, daugiau maisto ir daugiau 
poilsio.

Graikijos armijoje randasi 
per daug karininku ir per ma
žai kareiviu. Kiekvienas žmo
gelis, kuris savo varda sugeba 
sukreivežuoti, jau in karinin
kus spiecziasi.

Sutvarkyti Graikijos armija, 
reikes vėl Amerikoniszku do
leriu, reikes ir Amerikos kari-

(Tasa Ant 4 Puslapio) j j
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Kas Girdėt
Vieszosiose mokyklose yra 

nusistatymas visus lyigiai isz 
vieno skyriaus in kita kas me
tai pakelti. Nėra jokio klausi
mo kiek katras vaikas moka ar 
nemoka; bet atėjus mokslo me
tams galas, visi, kaip vienas 
Yra pakeliami in augsztesni 
įkyriu. Po szitokia tvarka, vai
kas gali būti durnas kaip kel
mas, bet jis pasekmingai pereis 
visus skyrius sykiu su tais ku
rie gerai mokinasi ir daug dau
giau už ta mulki žino.

Czia viena isz viso tukstan- 
ėzio priėžascziu kodėl kata li- 
kiszkos, parapijines mokyklos 
yra szimta syiu geresnes ir vai
kai, kurie tose mokyklose mo
kinasi yra beveik visados mo
kytesni ir augsztesniam moks
lui tinkamesni.

Daug Žmonių in tai netiki; 
randasi net ir Kataliku kurie 
gurnai daro ir savo vaikus 
siūnczia in vieszasias mokyk
las. Protestonai, kitatikiai, net 
ir Žydai praszyte praszosi ir 
sūtinka net dvigubai ar trigu
bai mokėti, jeigu tik sesutes ar 
kunigai ju vaikus priimtu Iii 
tas parapijines mokyklas.

Mes jau nekarta raszeme kad 
vieszosios mokyklos eina vel
niop, kad vaikai nieko jose ne- 
iszmoksta. Dabar jau ir visi, ki
ti laikraszeziai ir žurnaliai 
pradėjo apie tai raszyti. Anos 
sanvaites žurnalas “Time,” 
Vol. L, Nr. 7, 62 puslapyje ap- 
rasze kas darosi Philadelphijos 
mieste, Pa., kur visu mokyklų 
virszininkas Stoddard buvo 
stacziai verste priverstas pa
skirti komisija, kurios darbas 
bus vieszasias mokyklas isz 
naiijb pertvarkyti. *

Mes tai komisijai pirmu- 
cziausiai patartumei, panaikin
ti ta kvailu nusistatymą kad 
mokytojui ar mokytojai neva
lia vaiko mokykloje nubausti. 
Kas butu szeiftiynoje jeigu mo
tinai ir tėvui 'butu uždrausta 
vaikas nubausti? O mokytojas 
užima tėvo motinos vieta mo
kykloje, ir tenai jis yra-kamuo
jamas ne vieno iar dvieju vaiku, 
bet ant savo galvos turi trisde- 
Kzimtsar keturiosdeszimts bie- 
ėuku. 1 į

. Po Pirmojo Pasaulinio Karo 
Viėh'ak atstovas in Hague jTa- 
ryba nuvažiavęs, labai rūpes
tingai ir sanžiningai savo dar
bu dirbo. Jis taip rūpinosi, kad 
naktimis negalėjo miegoti. Vie
na nakti, kai jis visa nakti akiu 
nesudėjo, jo ‘tarnas, Juodukas 
(nigeris) jo paklausė: “Ponas 
tamsta, ar Dievas svietą valde, 
pirm negu tamsta ant svieto at
siradote?”
/.Žinomas daigtas,” atsake 
tas augsz'tas atstovas.'
. “Ir ar Tas Pats Dievas val
dys ir tvarkys kai tamsta isz 
szio pasaulio iszkeliausi ? ”

“Nu, tai kvailas klausimas. 
Žinoma kad Dievas pasauli val
dys kai nei vieno musu ežia ne
bus. ’ ’

“Tai, Ponas tamsta, argi 
tamsta negalite pasitikėti kad 
tas Dievas szi pasauli valdys ir 
tuo laiku kada tamsta czia gy
veni ? ”

Pailsės ir nemigo nukamuo
tas ambasadorius biski pa- 
Biąnste;. nusijuokė, jj ra

miai ir saldžiai užmigo.

Valdžia labai rūpestingai 
prižiūri kad visas maistas ku
ris yra mums parduodamas bu
tu geras ir teisingai kompanijų 
skelbiamas. Duonkepis, kuris 
pasžalia duona parduoda tuo- 
jaus buvo stiaresztuotas; jeigu 
pienas neszviežias, tai tuojaus 
valdžia suima pienių ar ūki
ninką kuris ta pieną parduoda; 
visokie vaistai turi patikrinti 
ir valdžios peržiūrėti. Viskas, 
maistas, vaistai, net ir drabu
žiai yra valdžos prižiuromi kad 
viskas butu teisinga.

Bet nei valdžia, nei instaty- 
mai nei mes patys nieko neda
rome ir nieko nesakome apie 
laikraszczius, radijo ir kitus 
mokslo szaltinius, isz kur mes 
ir musu vaikai gauname pus- 
keptas žinias ir palszyva moks
lą.

k’. „ t,. v.Per radiją tie neva-ziniu 
skelbėjai sžiandien yra pa
mokslininkai, pranaszai, moky
tojai, kurie mums pasako in ka 
tikėti ir kaip manstyti. Ir nie
kas ju neprižiūri. O puskeptos 
žinios yra pavojingesnes negu 
puskepta duona.

Isz ryto, per pusryczius, tė
vas per radijo klausosi kokio 
ten Juozo Viszžinio, kuris savo- 
tiszkai plepa apie žinias isz 
Washingtono, motina geriau 
myli Plypo Plepsio plepalus, 
kuris, kaip boba buezerneje, 
butus ir nebūtus 'dalykus isz- 
plepa.

Mokytojas, kuris kitus moki
na turi gauti mokslo laipsni ar 
net daktarata, ir turi parodyti 
valdžiai kad jįs tinkamas kitus 
mokinti, daktaras, gydytojas 
turi ilgus metus mokslo siiola 
trinti ir szildyti pakol jis gali 
žmogaus kuna gydyti ar pri
žiūrėti ; kunigas tui'i kolegija, 
universitetą ir seminarija baig
ti, pirm negu jis gali žmones ti
kybos mokinti.

Bet redaktoriui, laikraszti- 
ninkui ar radijo žinių skelbė
jui tik reikia pinigu ar kad 
koks biznierius juos remtu, ir 
jie per koki stebuklą tampa vi- 
sažinaneziai mokytojai. Jie ta
da viską mato, viską žino ir vi
siems visko mokina. Toks 
mokslas kur kas pavojingesnis 
negu surūgęs pienas ar netin
kami vaistai.

Dabar mums neva-mokslin- 
eziai pasako katras knygas mes 
turime skaityti, kuriuos pa
veikslus turime pamatyti, ko
kios muzikos klausytis ir ko
kias žinias mes turime tikėti.

Mes dabar visokias žinias r y-
i J O ■ ’ į , ■

te -praryjame kaip kokias gy
duoles Mes klausomies per ra
dijo ka toks ponas mausto ir 
paskui mes taip pat maustome.

Mes vis giriamies kad czia 
Amerika; kaip kas nori, daro. 
Bet mes nedarome kaip norime 
bet darome ir maustome taip 
kaip tie musu palszyvi, netikri 
laikraszcziu ir radijo pranaszai 
pasako mums daryti ir mans
tyti.

Paprastas žmogelis greitai 
szoka in darba, suklysta, ki
tiems skundžiasi ir pats nubus
ta; mokytas žmogus pirmiau 
pasitaria, paskui gerai ap
svarsto, sū kitais pasiszneka, 
antru kartu pasitaria ir tik ta
da kitam parodo kaip dirbti ar 
kaip daryti ir tada jis ir visi 
kiti džiaugiasi. Nors tas moky
tas žmogus nei pirszto nepakė
lė darbui, bet darbas buvo pa
darytas be klaidos. Tai skirtu
mas tarp mokyto ir nemokyto 
žmogaus. ;

ATVYKO 18 LIE
TUVIU TREMTINIU
NEW YORK. — Rugpiuczio 

3-czia diena isz Vokietijos at
plaukusiu ant laivo “S. S. Ma
rine Flasher,” 18 Lietuviu: 3 
Amerikos piliecziai, o likusieji 
su imigracinėmis vizomis, ku
riu 8 pasinaudojo Lietuvos 
kvota ir 7 atvyko be kvotos 
(non-quota). Atvykusieji isz- 
siskirste pas gimines ir drau
gus:

Daktaras Kazimieras Pau- 
tienius su žmona Ona (Ameri
kos piliete), sūnūs: Algimantu 
ir Mindaugu ir duktere Birute,
laikinai iszvyko in New Bri-I vo, pakol tos mažos kojeles pra-

NEDORAS
SUNOS

Musu žmones, Lietuviai, se
iliaus buvo labai geri ir miela- 
szirdingi,. bet sziuose laikuose 
tokiu žmonių vis mažiaus ir 
mažiaus atsiranda, o labiausia 
isz jaunesniuju, kurie užmirsz- 
ta, nesakau jau, apie savo tėvy
nė Lietuva, bet ir apie Vieszpa- 
ti Dieva, kuris pasuke: “Guo- 
dok tavo tęva ir motina. ” Už- 
mirszta kiek tėvai prisidarba-

tain, Conn., o toliau atvyko pas 
Kunigą P. Czesna, klebonas 
Szv. Juozapo parapijos Malia- 
noy City, Pa. Daktaras K. Pau- 
tienius yra pasižymejes gydy
tojas Chirurgas ir priesz Lie
tuvos okupacija buvo Vytauto 
Didžiojo Universiteto Kaune 
profesorium, o vėliau profeso
riavo Vilniaus universitete. 
Aleks ir Juzefą Raczkauskai, 
iszvyko in Chicago, Ill., pas 
vaikus. Viktoras Saviczius, 
Amerikos pilietis, laikinai ap
sistojo pas kurortininka Juoza
pa Bacziuna, Sodus, Mieli., o 
vėliau invyks pas savo motina 
po Nr. 4511 S. Hermitage Ave., 
Chicago, 111. Edmundas Tre- 
eziokas. Amerikos pilietis, ap
sistojo pas savo teta B. Perry, 
1703 Kimball St., Chicago, III. 
Vienuoles (Kazimierietes) 
S k o 1 a s t i k a Stanevicziute, 
Aleksandra Genovaite Gustai- 
tiute, Joanna Cziuezkiute, pa- 
sisveeziavusios pas seseles vie
nuoles Philadelphia, Pa., apy- 
lineje nuvykis in Chicago, III. 
Stanislovas ir Jadvyga Bajori- 
nai su dukteria Aldona ir sunu 
Liudu, apsistojo pas gimines, 
Nr. 159 Fiske St. Waterbury, 
Conn. Kunigas Stasys Budavas 
iszvyko Lietuvos Pranciszkonu 
Globan, Mount St. Francis, 
Greene, Maine.

Atvykusius pasitiko “BA- 
LF” rubu sandelis vedėjas p. 
J. Valaitis ir Liet. Gen. Kons. 
pagel'biįlinkas A. Simutis, ku
rie padėjo reikaluose.

Liepsnojantis Kryžius

Szkotijos bėgikas laiko 
rankoje liepsnojanti kryžių 
ir rengiasi bėgti isz Edin
burgh in kitus miestus pra- 
neszti visiems Szkotijos gy
ventojams kad visi turi pa
laikyti vienybe del savo 
kraszto. Tai senas Szkotu 
paprotys parodyti savo vie
nybe su liepsnojaneziu kry
žiumi,

dėjo vaikszczioti ir tos nuogos 
rankytes galėjo darbus dirbti. 
Motina ir tėvas su kruvinu pra
kaitu darbavosi, idant aprėdy
tu ir pavalgydytu savo vaikus; 
o tie užaugę ir apėmė ukes rė
dymą, užmirszta apie ta kruvi
na prakaita ir apie, tos tėvu 
vargus ir nekarta gailesi jiems 
duonos kąsnelio, žodžiu sakant 
tampa piktesniais už žverius.

Sztai paveikslas tokiu nedo
ru vaiku:

Viename kaime gyveno ūki
ninkas, suims su savo motina, 
kuri labai sirgo. Jau smerties 
valanda artinosi, o jos sūnūs 
maristino važiuoti in kita so
džių bulviu pasiskolinti. Tam 
sodžiuje gyveno dailyde kuris 
dirbo grabus ir ten pat laidoda
vo numirėlius.

Tos moteriszkes suims buvo 
neturtingas, neturėjo savo ark
liu ir tode] nuėjo prie kaimyno 
praszyti arkliu idant vienu 
kartu nuvežtu ir jo mirsztan- 
czia motina ir ten ja palaidotu, 
o paskui parsivežtu sau bulviu.

— Tai jau tavo motina nu
mirė? Paklausė ūkininkas.

— Da ne, atsake szis, bet ke
lionėje būtinai pasibaigs.

— O žmogau, beszirdi! Su- 
szuko kaimynas, tai jau tu ne 
beduosi. savo motinai pabaigt 
gyvenimą grinezioje kurioje 
tave pagimdė ir užaugino? Ar 
tu pamanstinai, prakeiktas sū
nau, jog kiekvienas ratu apsi
sukimas padidins motinos kan- 
czias? Eik isz mano namu!

Žinomas daigtas, tas protin
gas kaimynas nedave arkliu 
tam be szirdies sunui.

Labai liūdna ir baisu yra pa- 
manstyti jog žmones nustoja 
szirdies ir jausmo, kas atskiria 
mus nuo galviju ir kas už vis 
geresnio yra žmoguje.' Tiesa 
jog toldu atsitikimu yra ne
daug bet prisižiureja gerai ap
linkui, atrasime daug panaszin 
in ta atsitikima.

Kiek tai yra tokiu tėvu kurie 
senatvės sulaukė, neturi kuc 
apsivilkti ir bemaž nuogi 
vaikszczioja ir kremta užpecz- 
kyje kieta, kaip akmeni, duo
nos kąsneli, o tuo tarpu ju vai
kai vaikszczioja blizganeziuose 
batuose, perskelt vuodegiuose 
ir valgo kaip koki ponai. Už
mirszta jog yra Dievas kuris 
nubaus juos taip pat, o rasit da 
labiaus. Jusu vaikai, (kurie 
taip elgetos), matydami kaip 
neguodojate savo tėvu, iszauge 
nedarys su jumis kitaip ir tada 
pamatysite visa savo gyvenimo 
biauruma ir kaltybe bet, jau po 
laik ir veltu! Piktas paveiks
las pragara pripildo.

ISZPAZINTIS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Dievo tarne Simonai, ne 
man sakiai, o paežiam Dievui.

Beveik in kiekviena klausy
mą atgailojantis atsakydavo: ’

Kaltas.
— Ar neturi Dievo tarne Si- 1 

monai, kokiu ypatingu nusidė
jimu?

— Visas esmi susitepęs Mi
kitos, Jonai. Gyvos kūne vie
tos neturi. Pavydėjau, kurie 
buvo už mane galingesni, 
skriaudžiau silpnesnius, ir vis 
man buvo maža. Vis norėjau 
daugiau sugriebti, o senatvėje 
atsimelsti. O sztai neleido 
Vięszpats. Ka dabar veiks, 
kaip gyvens mano žmonele 
Katriute su mažais vaikeliais. 
Ir ja apdauginejau, ir vaiku- 
cziais nesirūpinau nes ir savo 
duszia nesirūpinau. Godus bu
vau in viską pikta.

— Dievas tau atleis,. Dievo 
tarne Simonai.

— Naszlaicziu nesigailėjau 
atėmiau palikta turtą isz dvie
ju dukteriesziu ir jas-gi perse
kiojau už savo neteisybe. Ap- 
gaudinedavau tyruose apikvai- 
lius Kirgiziukszczius, o jie ba
du mirdavo ir szaldąvo delei 
mano žiaurumo.

—- Dievas atleis, Dievo tar
ne Simonai.

Iszpažintis pasibaigė. Go- 
lochvatovas jaute, kaip ji ap
ima mirties miegas. O auksztai 
kaip ir pirma, szelo sniego aud
ra.

Bet Golochvatovui rodės, 
kad tai ne audra, o buk sukilę 
jo visi prasižengimai, visa jo 
neteisybe. Žeme vaitojo o tuo
se vaitojimuose vaidinosi jam 
tartum isz požemio nekalti vai
ku balsai.

* * *
Buranas siautė tris dienas, o 

paskui rado važeli sniego kau
buryje. Suszalo visi sykiu, ir 
žmones, ir gyvuliai, kaip ir gy
veno sykiu.

— GALAS —

PADAVIMAS APIE
BRANGIAUSIA

DOVANA

ger'biant, in ranka, draugystei, 
in skruostą, o szvclnuma ro
dant, akis bueziuoja.

Trys Istorijos apie Irlanda 
irba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kai} 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
dug Ponu. 78 puslapiu, .. 2(ty 
ŠAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

Greit po to, kaip didysis Ma- 
gadeva sutvėrė moterį, ji atė
jo pas ji ir atsistojo maldingai I 
sudėjusi rankas.

— Ko nori isz manes tu, ma
no meiles tvariny? Klause Vi
sagalis.

— Ko asz noriu? Tu nepa
tenkinai manos, Visagali. Tu 
taip daug gausiu dovanu davei 
mano draugui, vyrui: pastabia 
aki, kuri sėkla lekianti auksz- 
tybese ara ir gėrisi mano gro
žiu; stipria ranka, kuri meto 
jeti ir apgina mane silpna; 
greitas kojas, kuriu dėka pa
veja grobi ir vėl gryžta pasilsė
ti pas mane. Man to nedavei. 
Bet asz noriu tokios dovanos, 
kuri priklausytu tik man vie
nai !

— Tik tau vienai!
Kokia gi turi būti szi dova

na? Galvodamas praszneko Vi
sagalis.

Moteris skensdama mintyse 
nusiszypsojo ir, žiūrėdama in 
toli, ome sakyti:

— Asz norecziau, kad dova
na butu visuomet prie manes, 
bet nereikėtų man jos nesziotis 
ir slėpti.

Kad ji nekainuotu nieko, bet 
imtu brangesne už visas pasau
lio brangenybes.

Kad niekas negalėtu jos isz 
manes atimti, bet galecziau ja 
davinėti be skaieziaus.

Kad ja galecziau 
meile ir del jos kiltu 
neapykanta.

Galu gale, kad szi 
vana butu visu mano jausmu, 
visu pajautimu, nuraminimo 
varguose ir ■ susigraužimuose, 
draugiszkuino, motinystes 
szventumo ir meiles kilnumo 
ženklu.

Tuomet Magiadeva tarė:
— Asz žinau, ko tau reikia. 

Ir jis sutvėrė buczki.
Buczkis likosi moters nuo

savybe, jos didžiausiu turtu, 
jos saldžiausiu mokslu. Su juo 
atiduoda save, per ji ima sau. 
Ji iszinokino žmonija bueziuo- 
tis. Dabar — meilei bueziuoja 
in lupas, globojant, in kakta.

Marinu Benas Važiuoja

Istorija apie Amžina Žydą. 
I o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Maldų Vainikėlis j 
:: Knygele ::

HgF5 Knygele, Dabar $1.00 ^541 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi

mokėti už 
pyktis ir

Tavo do-

Garsus Marinu Benas su
sirinko ant Washington© 
kambariu laiptu, kur jis la
bai pasirodė ir da gražiau 
sugrajino. Szitas Marinu Be
nas dabar pasirengęs važinė
ti po didesnius miestus ir 
valstijas Amerikoje.

Kas metai szitas benas va
žinėja po Amerika su kon
certais. Sziais metais, szitas 
benas duos net szesziosde- 
szimts-du koncertu. Beveik 
visi koncertai bus duodami 
vakarinėje Amerikos dalyje.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Patnikai.
Kalendorių*. , , ;
Maldo* Rytmetinei. j
Vieszpatie* malda. $ į ", lt Į
Aniuoliszka* Pasveikinimas. , 
Apasztalu Sudėjimą*. T I į >
Deszimti* Dievo prisakymu. kj 
Du didžiausi meiles prisakymai. 1 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ir 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Gietme ant pradžio* Miszit*.
Misziu Maldo*.
Psalme 4S.
Giesme Szventa* Dieve. \ 
Miszparu Maldos.Miszparu Maldo*.
Maldos pirm Iszpažintie*. \ “.{4
Perkratymas sanžine*. , j

Maldos priesz pat Iszpažinti. V
Imdama* nuo kunigo iszriszima-^l't 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. 1
Malda >u visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

kalbamas. tj
Litanija prie Szv. Panos Marijos. ! 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Szv. 
prie 
prie 
Sxv.

Szv. Sakramento-
Tamosziau*. 4 |
Vieszpaties Jėzau*. !
Panos Szvencziausios.
Bernardo prie Szv.

Sanle, Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEaple na *“ “■ 
---------------  iszo iszlins, Al
yva in viršau iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
izeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Did you ever can a United States 
Savings Bond? Don’t answer “no” 
too quickly because that’s what mil
lions of wise Americans are doing 
daily. By buying bonds regularly 
through the Payroll Savings Plan 
where they work or the Bond-a- 
Month Plan where they bank, they 
are preserving income for future 
nourishment. Savings Bonds grow 
in nutrition value to you and your 
family through the passage of time. 
In 10 years they will produce $4 in 
goodness for every $3 you store 
away today. Yes sir, the best can
ning you can do now is the canning 

,of income in the form of Savings
Bonds. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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-^8 Iszpažintis
mas savo plonuczius skrebu- 
kus. Szitaip ir suszaiti gali.

QRAS buvo kuogeriauses, 
szal'czio vos deszimt laips

niu. Sniguriavo minksztu snie
geliu. Gruodžio mėnesy toks 
oras tęsęsi ilgėliau. Prie aukso 
kasyklų kantoros stovėjo dve
jetu užkinkytas veželis.

— Nu, Jonai Kvaily, sėskis, 
kalbėjo aukso kasyklų savinin
kas Sblochvatovas, iszejas ant 
igonku apsivilkės keliones ap
siaustu.

Jonas Kvailys, liesutis senu- 
"kas, menkais kailinėliais apsi
vilkės, kaž-kaip juokingai su- 
mirkeziojo akimis ir tartum 
susitraukė. Jam buvo reikalo 
važiuoti, tik visai in kita puse. 
---Audiejaus Simonai, mat 

asz, sumiszes, tartum kaltas, 
jis Joramikcziojo. Man visai at
bulai.

— Ir labai kvailai. Bet kaip 
sau nori. Namo sugryžtumem 
apie pusiaunakti ir asz tave nu- 
vežineziau savais arkliais. Su
pranti? O kokiais pyragai- 
cziais mus pavaiszintu An
driaus Morta. Pirsztelius nu
laižysi. Man vienam bus kiek 
nuobodu važiuoti.

— Skrebukai sztai mano, 
Andrejaus Simonai.

— Ee niekai! Tu tik pasi
žiūrėk, koks veželis; archirie- 
jui važinėti.

Jonas Kvailys susimanste. 
Norėtus namo važiuoti, isz viso 
tik pfekui verstai iki kaimo, an
tra, kaip užrūstinsi Audiejaus 
Simona, kurio viskas priklau
sė Taip, o jei Audiejaus Simo
nas supyks ir neduos pažadėtų
jų pinigu. Prisiminė Jonas 
Kvailys savo namiukszczius 
nekantriai jo laukanczia szei- 
ma, nėra kas daryt, prisieina 
važiuoti.

— Važiuosiu, Audiejaus Si
monai, sutiko, pagaliau senis. 
Nepakeliui, o ka darysi. Noriu 
tamstai malonumo suteikti.

— Senai taip reikėjo, mur
mėjo Golochvatovas, szeimi- 
ninko akim pažvelgdamas dve
jetą arkliu, važeli ir sėdinti 
prieszakj kirgiza-vežeja. O tai 
kaip ožio ragai: Nei in duris 
nei pro duris. Kas link szilimos 
nesirūpink.

Sulindus veželin, Jonas 
Kvailys radosi prispaustas in 
kampa, Audiejaus Simonas bu
vo diktas ir Užėmė puse važelio.

— Anksztoka, mikeziojo Jo
nas Kvailys.

— Bus szileziau, kvailas 
žmogau.

Ant gonku iszvažiuojancziu- 
ju palydėti iszejo Goloch va to- 
vo žmona, da visai jauna mo
teris; senukas, vyriausias ka
syklų užvaizdą ; languose matė
si vaiku veideliai.

— Važiuok Abdulai.
Kirgizas sumojavo abiejo- 

mis rankomis truktelėjo vade
les ir važelis nuskrido.

Orenburgo apygardos tyru 
plotu vaizdas, kur buvo iszsi- 
pletus aukso pamone, žiemos 
metu dare sleganczia nuotaika. 
Kiek inžvelgsi akim, viskas ne
gyva. Baltos lygumos teikia il
gesio. Reti kaimai visai užnesz- 
ti sniegu, o keliai nuolat gadi
nami vėpūtiniu ir buranu. Bet
gi tenykszcziai žmones randa 
grožės net ir tuose begailiniuo- 
se ir apmirusiuose tarpuose ka 
jaute ir musu keleiviai.

— Ech, geriau butu buvę 
atvira veželi pakinkius, keletą 
kartu pakartojo Golochvato-

vas, dusdamas dengtam važe
ly-

— Pakentėk Audiejaus Si
monai, nedrąsiai ramino Jonas 
Kvailys. Isz viso tik apie tris 
valandėlės. Paskui pyragai- 
cziai pas Andriaus Morta, deg
tinėlė, užkandžiai in vairus 
taip.

Jonas Kvailys kasyklose tu
rėjo kilnaus elgetos role. Apie 
penkiolika metu atgal jis buvo 
labai turtingas ir visu gerbia
mas. Bet likimas nepastovus: 
aukso pramo'neje greitai pra- 
lobstama, o da. veiklaus nu
smunkama. Taip ir su juo atsi
tiko. Neturtas vis kiecziau 
spaude kol viskas, užsibaigė vi- 
siszku suvarginau, ir buvęs tur
tuolis Mikitos Jonas Legaszo- 
vas virto apgailėtinu pribui- 
sziu ir mito turtingu pramoki- 
nimu duoklėmis. Karcziai atsi- 
rugdavo jam szios duokles ir 
Jonas Kvailys 'buvo lyg juok
dario vietoje. Prie to da prigijo 
užgauli pravarde: Jonas Kvai
lys. Vienok, senis apsiprato 
pravardžiuojamas ir juokda
rio role, kaip apsipranta savo 
padėtim visi užuiti žmones. 
Sztai ir dabar sėdėdamas važe
ly jis mausto, koksai niekszas 
kad ir szitas Golochvatovas ir 
kokiuo pasitenkinimu jis ji že
mina ne tik draugėje, bet ir už
vaizdu ir tarnu akyse.

Važelis cziuožia-, kaip svies
tu pakeptas. Abdulas rėkauja 
in arklius Golochvatovas snau
džia, o Jonas Kvailys prisiglau
dės in kerte užmerktomis aki
mis perkratineja savo praeiti. 
Taip, kokiu budu susidėjo gy
venimas. Ar svajojo jis kuomet 
kad prisivarys iki dabartinio 
padėjimo? O sztai skyrė Viesz- 
pats. Žinoma, pats kaltas, bot 
padėjo ir geri žmones. Mintim 
senis perbėgo visa savo gyve
nimą, sustodamas lies vietomis 
kurios ji pražudė. Ech, sztai 
ežia reikėjo j szitaip pasielgti, 
o ežia visai kitaip. Viskas butu 
buvę kitoniszkai.

Kiek laiko jie važiavo, Jonas 
Kvailys negalėjo sumesti, nes 
buvo užsnūdęs. Pažadino ji' 
stabtelėjimas.

— Kas atsitiko, Abdulai?
Abdulas priejas prie važelio' 

durelių szaltai tarė:
— O szetonas žaidžia!
— Kas? Buranas?
Ir Golochvatovas, ir Jonas 

Kvailys isz syk atsipeikėjo. 
Tyrai ingavo jau visai kita isz- 
vaizda Buvo jauežiamas aszt-' 
rus szaltis. Sniegas nustojo 
sniges. Bet visa lyguma tartunl 
sukresdavo kaip užeidavo vėjo 
sūkuriai. Baltais laukais srove
lėmis praszvilpdavo sausas 
sniegas.

— Tu kaž-ka painioji? Su
pyko Golochvatovas, pažvelg
damas isz važelio in drumzdina 
dangų.

— Szaitanas, ramiai tvirtino 
kirgizas. Didelis szaitanas.

Didesniam .inrodymui Abdu
las priplakė ausim ant žemes ir 
da karta tarė:

— U-u! Didelis szaitanas!
Lyg patvirtindamas tuos žo

džius suszvilpe tvirtas vėjo sū
kurys ir tyriai tartum sudeja
vo. Kaž-ka baugu ir grasu ka
bėjo ore. Tamsta tirsztejo. Isz 
kaž-kur byrėjo smulkus, sau
sas sniegas raižas veidą lyg 
grūstu stiklu.

— Taip, prietikis, tarė Jo
nas Kvailys, veltui suveržda-

TARADAIKA

Kuom mergele lengviau turi, 
Tai ant vyru smagiau žiuri, 

Ar ji bus pas tėvus, 
Ar gyvens pas svetimus, 
Jeigu nebus gerai laikyta, 

Bus niekai užaugyta, 
Ir kaip monkiufe rėdyta, 
Jeigu arkli tik szersi ir 

glostysi, 
Tai maža nauda isz jo turėsi, 
Ba kaip duria in pauodege 

abrakas, 
Tai jau nieka i tok is kriokas.

Su arkliu tankiai važinėk, 
Ant to visai nepaisyk, 
Bile gyvulys paedes, 

O tada neturėsi bėdos, 
Panasziai ir su mergina 

taip yra, 
Jeigu bus prižiūrėta tai 

bus ir szczyra, 
Ba jeigu užsiėmimą 

turės, 
Tada ant vyruku 

nežiuyes, 
Tinkama darba jai 

duok, 
Labai sunkiai neboruok, 

Tegul skaito laikraszczius 
ir knygas geras, 

O nauda del tėvu ir 
svieto atsiras.

* * *
Nekurios bobeles vaiku 

iszsižada, 
Su kitu padaro tro'beli, 

Iszrunija in svietą kitur, 
Gyvena, ant nieko 

nežiūri, 
Ka tokia, motere verta, 

Geriau kad butu 
pakarta, 

Neseniai apie Kanada 
taip buvo, 

Bobele koki tai svaiguli 
gavo, 

Pamėtė vyra ir 
vaikus, 

Pasiėmė su savim ir 
daigtus, 

Iszbego su kitu.
Vyras ledosi jos jieszkoti, 

Isz miestelio in miesteli 
važiuoti, 

Na ir kur ten kokia 
užkaboryje užtiko, 

Abieju nepaliko, 
Su policijantais abudu 

paėmė, 
Ir namo parsivežė, 

Dabar abudu ant pakutos 
pasodino, 

Kaip da bus tai nežine!
* * *

Girdėjau kad kuosu 
lizdą suvijo, 

Daug in ta lizdą priėjo, 
Juodvarniu, strazdu, szpoku, 

Ir da paukszcziai kitokiu, 
Net gražu girdėt, 

Kaip visi pradėcla czirpet, 
O ir senas patinas, 

Bet kaip savo snapa 
panaudos, 

Tai visus iszkapos, 
Kas taja minti atmins,

I Badai tas, Skrantone 
atsitiko,

Da nuo praeitos 
1 sanvaites Užsiliko.
I ______________
I

— Tfu, tu,susikeike Goloch- in važeli pakeliui suszere fata- 
votovas. Abdulai žmogžudį, listui, tyru gyventojui ir nuėjo 
juk mes pametėm kelia.

:— Koksai kelias! Seniai pa
sibaigė.

Szi žinia keleivius galutinai 
pribaigė. Be kelio burano me
tu tikra, pražūtis. Golochvato
vas apėjo važeli aplinkui, giliai 
nugrimzdusi sniegan, pasižiu
rėjo in netekusius jiegū arklius 
ir net keiktis nebegale jo. Kur 
važiuoti" Kame kelias? O ežia 
dabar naktis užeina o žvaigž
džių nei viena nesirodė.

— Ka darysim? Paantrino 
Golochtovas, in nieką atskirai 
nesikreipdamas.

— Reikia važiuoti, bailiai 
prataro Jonas Kvailys.

Nieko kvailesnio nebuvo ga
lima sugalvoti ir Golochvato
vas net suurzgė isz pykezio.

— Tu kvailas! Važiuoti? 
Velniop važiuok. Abdulai, už- 
musziu tave, kaip szuni ir kal
tu nebusiu. Asz! Asz!

Ta iusiufima pertrauke gai
lus szuniukszczio nuksztimas, 
kurio ankseziau inekas nebuvo 
pastebėjas. Jis visa laika bego , 
paskui važelio, o dabar atsisė
do szalimais, ir pakeles galva 
gailiai vienodai kauke. i

— Ach, kad tave, užsipuolė 
ant jo Golochvatovas.

— Neliesk szunelio, Audie
jaus Simonai, užsistojo Jonas 
Kvailys. Gal visiems sykiu rei
kės suszalti.

Golochvotovas greitai nuri
mo. Jis, iki keliu grimsdamas 
sniege, priėjo in arklius, delnu 
pliaukszterejo juos in kakla ir 
da karta insitikino juos galuti
nai nusivarius. Juk vienintelis 
iszsigelbejimas tiktai juose. ; 
Arkliu butą geru, o dabar nei 
pirmyn, nei atgal.

Vis-gi reikėjo kas nors dary
ti. Tai buvd beviltiszkas mėgi
nimas ir visi tylomis ėmėsi dar
bo. Pirmiause reikėjo sumindy
ti supusta aplink važeli sniegą, , 
kad arkliai galėtu patraukti ji 
isz vietos. Negalėjai ir manyti 
apie važiavima važely. Nusta
tęs kelio krypti, Golochvatovas 
pasiuntė kirgizą pirmyn, o pats 
paėmė arklius už apinasrio. Ta 
liūdna eisena užbaigė Jonas' 
Kvailys, vargai žingsniuoda
mas iki keliu sniege. Vejas sze- 
lo. Kvėpuoti darėsi sunku, lip
de akis. Baisus szaltis lyg kaus
tyte kauste kiekviena judėsi. 
Jonas Kvailys veikiai neteko 
jeigu be vilty atsisėdo sniege ir 
szukterejo:

— Audiejaus Simonai, asz, 
daugiau nebegaliu. Jeigu ne
beturiu.

Priėjo in seni szuniuksztis ir 
taip pat atsisėdo szale jo.

' II.
Vejas pagavo Jono Kvailio 

žodžius Važelis isznyko mig
loje. Sdnis sėdėjo sniege ir jau
te, kaip stingsta jo senas kū
nas.

— Vieszpatie, pasigailėk, 
meldėsi balsu.

Golochvatovas laiku jo pasi
gavo ir sugryžo.

— Mikitos Jonai, balandėli 
ka ežia veiki?

— Mirsztu, Audiejaus Si- 
' inonai, nulankiai atsake Jonas
Kvailys. Tu jaunas, tavo gyve
nimo prieszais, o mane palik 
ežia. Nenoriu jusu suvaržyti.

Golochvatovas tvirtomis ran
komis eme ji glėbin ir nutempė 
in važeli.

— Mirti, tai sykiu, sznabž- 
dejo jis dusliu isz susijudinimo 
balsu.

Važelis nejudėjo. Abdulas 
pritupės sėdėjo sniege. Goloch- 

Įvatovas instume Joną Kvaili'

niukszczio protestą, jis gailiai 
suunkszte, tartum nusiskuns- 
damas žmonių neteisingumu. 
Važely buvo visiszkai tamsu.

iu arklius. Galutinai nusivaręs 
vienas arklys gulėjo sniege, 
sniego buvo taip gilu, jog ark- Vėjui valandėlei nutilus girde- 
lys nesieke kojomis žemės ir jai kaip trypinėjo prie pat va- 
skendo sniege kaip vandeny, želio arkliai ir trynes galvomis 

szale in jo sier.as veltui jieszkoclami 
kaili- pagelbos

szvie-

Golochvatovas atsitūpė 
arklio galvos, atsisagstė 
nius ir inbreže degtuką.

Silpnoje, drebanezioje
soje pažvelgė in ji nebyles ark
lio akys, ir jis suprato, jog vis
kas baigta. Taip, viskas. Jie 
buvo palaidoti sniege.

— Abdulai szetone, isžkim 
kyk arklius!

Kirgizas isz iirproczio pa
klausė ir sustingusiomis ranko
mis iszvadelejo atrisze pakelia
ma, paleido sumata nuėmė, lan
ka.

— Pasibaigė aszata, (ark
lys) tarė jis szaltai.

— O, gal arkliai kaip nors 
pasieks namus?

’— Baigta,.
Iszkinkyti arkliai atsistojo;: 

ir Golochvatovas norėjo juos, 
nuvyti szalin nuo važelio, kad 
jie instinkto vedami eitu namo 
ir ten nunesztu liūdna žinia. 
Bet iszmintingi gyvuliai su- 
gryžo atgal prie važelio ir atsi
stoji užuovėjoje. Taip, jie be- 
velyjo sykiu suszalti. Kirgizas, 
kaip ir pirma sėdėjo pritupės: 
ir nieko nenorėjo daryt. Kar
tais jis ‘visai dingdavor sniego 
pustynuose. Ant poros žings
niu nieko negalėjai inžiureti. 
Golochvatova, staiga nuėmė 
mirtinas nuovargis. Skaudu 
buvo pajudėti. Kojos pradėjo 
stingti.

Jis nuėjo in važeli kuriame 
sėdėjo Jonas Kvailys ir meldės 
balsu. In kokia valandos ket
virti važelis pusiau prasmego 
sniege.

— Mikitos Jonai.
— Asz.
— Ka darysim su Abdulu? 

Juk jis sustings sniege. Kaili- 
niokai jo blogi, o vejas taip ir 
raižo. Ei! Abdulai, eik in mus. 
Tryse bus szileziau.

Jonas Kvailys tylėjo. Važelis 
trims buvo per anksztas. Abdu
las nenorėjo lysti vidun, bet 
Golochvatovas intempe ji s)pe- 
ka.

— Eik 'biaurybe. Juk iszdvc- 
si sniege.

— U-u! Didelis 
laksto, pirmykszcziu 
mu likimui atsake 
szalczio sustangintu

Toks persikraustymas isz- 
szauke likusio “gatvėje” szu-

szaitanas 
atsidavi- 
Kirgizas 

liežuviu.

Du Garsus Sportininkai

Szitiedu sportininkai la
bai pragarsėjo ne tik po 
Amerika, bet po visa pasau
li. Babe Ruth, garsiausias 
beis-boles loszikas, kuri 
kiekvienas vaikas Ameriko
je pažinsta ir garbina. Babe 
Didrikson Zaharias yra la
bai gera ir placziai pagarsė
jusi golfo loszike, kuri dabar 
savo bizni užsidėjo, bet vis 
golfą loszia.

Golochvatovui la 
biausia gailėjo szunies; 0 jeigu 
ji inleidus važeliu ? Nuo jszuus 
butu szileziau.

— Ne, jau to tai nebenorek, 
susigyne Jonas Kvailys. Ir taip 
prakeiktas Kirgizas kojas man 
nuslėgė. Nuo sZuns pasmirs.

Ilgai jie sėdėjo tylomis; Go- 
lochvatova'laikas nuo laiko 
brėždavo dbgtuka ir žiūrėdavo 
pro mažuti langeli, iszpjauta 
važelio durelės. Sniegas jau sie
ke ta langeli. In ta mirganezia 
szvieša kas-kart puldavo szu- 
niuksztis, atsimuszdamas snu
kiu in stiklą ir gailiai nuksz- 
da.vo.

— Man slopu Audiejaus Si
monai, pareiszke Jonas Kvai
lys iszsedejes jiems važely apie 
valanda. Galva svaigsta.

—» Klausyk, Mikitos Jonai, 
negi varysim Abdula in tikra 
mirti, juk ir jis turi duszia.

— Nu, tai asz iszlipsiu. Ge
riau suszalt negu užtrokszti.

Abdulo klausymas paasztre- 
jo. Isz tikro važely nebuvo kuo 
kvėpuoti. Sniegas užkamsze vi
sas skyles. Kritingu laiku, kai 
Jonas Kvailys jau rengėsi lipti 
isz važelio,1 Kirgizas pareiszke 
jis iszeisias.

— Padėsiu galva sniege, jis 
kalbėjo Tu buk, asz iszeisiu.

Buvo baugi valandėlė. Vie
nam prisiėjo suszalti pirmoju. 
Važelio dureles vos galėjo at
stumti ir Abdulas gavo ropoti 
auksztyn lyg pro kamina. Ji 
pasitiko linksmai cypdamas 
szunelis nenorejes vienas su
szalti.

Važely tamsu, kaip kape. 
Girdėti tiktai burano staugi
mas : tartum butu padebesiu lė
kė didžiuliu paukszcziu virti
ne. Ir dangus, ir žeme sumiszo 
verpete, kurs kilo nuo milži- 
niszkais sparnais mojavimo.

Golochvatovas sėdėjo tylė
damas ir vis galvojo apie nelai
mingąjį Kirgizą, szalanti ežia 
pat, szale važelio sieneles. 
Vieszpatie, kas-gi ežia?

Jonas Kvailys jau apsiprato 
su mintim apie mirti ir patylo
mis meldės. Staiga jis krūpte
lėjo: pasigirdo vaikiszkas kuk- 
cziojimas.

— Audejaus Simonai, nusi
mintas, nuodėmė.

— Juk asz, asz ne mirties bi
jau. Ak. sunku, su nuodeme- 

I mis sunku mirti. Mikitos Jonai 
į balandėli, asz tave skriaudžiau, 
taip, skraudžiau, atleisk.

— Dievas atleis. Audiejaus 
Simonai. Ir tu man atleisk.

— Dievas atleis.
Tamsu važely, o ten, auksz- 

tai, kaukdamas siauezia baisus 
buranas; Kartais rodos, tartum 
ore, kalentu tukstaneziai iszal- 
kusiu dantų.

Į Verksmas nutilo. Golochva
tovas nusiramino ir jau ramus 
tarė:

— Mikitos Jonai, tu senas. 
Iszklausyk mano išzpaižinties.

— Kaip-gi asz klausysiu, 
Audiejaus Simonai? Juk asz ne 
kunigas.

— Reikalui esant viskas ga- 
! įima,, o tu žinai bažnytines ap- 
. eigas. Nenoriu nuodėmėse mir
ti. Jaunas asz, daug nusidėjęs.

Jonas Kvailys atsikosėjo ir 
iszkilmingai pradėjo: “Dieve,

pasigailėk manes. Viėszpatie, 
atleisk man!” Paskui tarė: .

— Nusiimk Impure, Dievo 
tarne, Simonai.

Golochvatovas paklausė. Jo 
jauna galva užgulė stingstanti 
senio ranka, o senas, balsas kal
bėjo maldos žodžius:

— Vieszpatie, musu iszga- 
nymo Dieve apdovanojęs mus 
sayo gėrybėje,. nužengęs isz 
dangaus žmonių atpirkimui, 
nenorįs nusidėjėlio pražūties. 
Tu, Visagalis Vieszpatie, pasi
gailėk savo tarno Simono ir 
duok jam visiszka atgaila. Ku
riame, žinoma paslėpta, . atlai
džias kaltes ir nuvaląs neteisy
bes, paliuosuok ji isz visu nuo
dėmių, žinomu ir nežinomu ir 
leisk jam būti dalininku iszga- 
nymo Kursai gyveni ir viesžpa-. 
tau ji danguje per amžius. 
Amen. '

Golochvotovas palytomis ver

— Vieszpatie Dieve : musu, 
Kursai da Sename Instatyme 
atgailojantiems teikeis atleist. 
Tu dabar, savo tarna Simona, 
atgailojanti savo nusidėjimuo
se, priimk priprastu savo gai- 
laszirdingumu. Tu, Vieszpatie, 
Kursai insakei septynias-de- 
szimt septynis kartus nusidėjė
liui atleisti, nes Tu esi atgailo- 
janeziu Dievas. Dabar kalbėk, 
Dievo tarne Simonai, “Tikiu.”

Golochvatovui sukalbėjus 
prasidėjo iszpažintis.

(Tasa Ant 2 puslapio)

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie,Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz. keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Apeigų Ir Tikėjimo 
Szokis

Indi j onai szokdavo kad 
parodžius ir iszreiszkus savo 
tikėjimą in visokias dvasias. 
“Smoki Indijonai” turėda
vo savotiszkus szokius dėl 
savo tikėjimo, ir dabar 
Prescott miesto gyventojai 
apvaikszczioja tas Indijonu 
Szventes, szokdami kaip tie 
Indijonai szokdavo, kad pa
laikius tuos senus paprd- 
ezius. Prescott miestelis ran-.

Siu valyk mane, nusidėjėli, ir į dąsi Arizona valstiją.



Žinios Vietines
! *♦’ -----— Petnyczioj pripuola Nu
kirtimas Szvento Jono Kriksz- 
't’ytojo galvos.

— Ūkininku priežodžiai: 
Kokia Egidijaus diena, toks ir 
ruduo. Rugsėjo (Sept.) perkū
nija ženklina Kalėdoms daug 
sniego. Koksai oras per szi me
nesi 'bus, toksai pats ir ateinan- 
cziame bus. Koks oras per szili- 
hes toks bus ir per ketures san- 
vaites. Jeigu per Mikolo iielija 
tai galima tiketiesi sauso pa
vasario.

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Rugsėjo (Septembe- 
rio). Taipgi ta diena pripuola 
darbininkiszka szvente “La
bor Day. ’ ’ Visos kasyklos ir ki
tos pramones ta diena nedirbs.

— Menesis Rugsėjis yra 
paszvenstas ant garbes 

■ ‘ Szventiems Aniuolams. ’ ’
— Gerai žinomas Daktaras 
F. J. Walter, 69 metu, nuo 162 
S. Main Uly., Pine Grove, Pa., 
numirė Utarninke vakare na
mie. Velionis sirgo ilga laika. 
Paliko paezia ir viena sunu.
; >— Su'batoj Szv. Rože Limie- 
tes.
į ■— Musu tautietis ponas 
Andrius Rėklaitis užlaiko pir
mos kliasos saliuna po numera 
206 West Centre uly. Czia už
eina daugybe Lietuviu isz Ma
hanoy City ir apylinkes. Svete
liai atsilankė karta, atsilanko 
paskui ir tankiau. Szirdingiau- 
«ias Priėmimas.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Reimundo; Pane
delyje pirma diena Rugsėjo, 
taipgi Szv. Egidijio, ir ta diena 
(1525 m.) Kaimiecziu sukili
mas Prusu Lietuvoj; Utarnin- 
ke Szv. Stepono Karai., Sere- 
doj Szv. Serafijo; Ketverge 
Szv. Rozalijos V., Petnyczioj 
Szv. Lauryno Just., Su'batoj 
Szv. Onesiforio.

: — Packer Nr. 2, 3 ir 4 ka
syklos vėl pradėjo dirbtie ir 
apie 825 mainieriai sugryžo 
prie darbo Seredos ryta.

Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji turėjo operacijas Locust 
Mt. ligonbute: Jonas Subaczius 
isz William Penn; J. Jurevi- 
cziene, Philadelphia ir Marijo
na Žitkus, Shenandoah.

Girardville, Pa. — Panedely
je, apie 7 valanda vakare, žai
bas pataikė in dinamitą Hun
ter Tuneli, Reading kasyklose, 
laike kada mainieriai dirbo po 
žeme, dinamitas susprogę ir 
Anthony Malia, 54 metu am
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žiaus, nuo 450 W. Ogden Uly., 
likos užmusztas ant vietos. Ve
lionis paliko paezia, du sunu, 
dvi seserys ir tris brolius. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos mieste. Laidotuves atsi
bus Petnyczioj 10-ta valanda 
ryte.

New York. — Ponia Mina 
Hughes Edison, 82 metu am
žiaus, naszle Thomas A. Ediso
no, numirė Nedelioj, Presbyte
rian ligonbute. Josios vyras 
Thomas A. Edison mirė 1931 
mete, o penki metai po tam po
nia Edisone apsivedė su advo
katu Edward E. Hughes kur jis 
taipgi mirė 1940 mete. Velione 
paliko du sunu ir dukteria.

Rusija Protestuoja
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prie szitos progos, Amerikos 
valdžia davė Ruskiams žinoti, 
kad visos tautos, iszimant Ru
sija, sutiko ant Japonu taikos, 
visos sutiko kad Amerikos ka
riuomenes pasiliktu Italijoje 
pakol Italijos taikos sutartis 
bus galutinai nustatyta. Vien 
tik Sovietai nesutinka ir vis 
protestuoja.

Sovietai tokius paežius nepa
sitenkinimo laiszkus tuo paežiu 
sykiu pasiuntė Anglija ir 
Prancūzijai.

Rusijai jau baisiai nepatiko 
kai Anglija su Amerika pradė
jo iszvien tvarkyti užkariau
tos Vokietijos pramones ir 
maisto reikalus. Ji norėjo kad 
kaip nors Anglija su Amerika 
susikirstu ir paskui visa Vo
kietija liktųsi Rusijos rankose.

Sovietai sako kad, sulyg 
Potsdam Konferencijos nusi
statymu, visi Ali j antai sykiu 
turi prižiūrėti ir valdyti Vokie
tijos fabrikus, o dabar Anglija, 
Amerika ir Francuzija, be Ru
sijos rengiasi tai daryti.

Amerikos valdžia da neatsa
ke Rusijai in ta pasiprieszini- 
mo laiszka, bet jau žinome kaip 
jiems bus atsakyta: Jeigu ger
biamieji Rusijos atstovai nori 
dalyvauti, mes juos maloniai 
ir gražiai kviecziamies; jeigu 
vis naravus varines ir nesutiks, 
tai mes ir be gerbiamųjų Rusi
jos atstovu apsieisime.

Ant Pardavimo
Namai, ant 436 ir 438 W. Ma- 

hanoy Avė., taipgi 437 ir 439 
W. South Uly. Parsiduodasi pi
giai. Atsiszaukite ant adreso:

438 W. Mahanoy Avė.,
! Mahanoy City, Pa.

Telefonas 145-R.

ANGLIJOS SKOLA 
AMERIKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) /

"JBAULĮP* MAHANOY CITY, WL

J Kiausziniai In Padanges

kos, bet galėjo pirktis tik už 
258 milijonus doleriu.

Vienas Anglas trumpai, szi- 
taip paaiszkino visa szita biz
ni: “Mes turėjome isz Ameri
kos skolintis pinigu, kad galė
tume pirktis isz Amerikos fab
riku; ir kai mes pasiskolinome 
tuos pinigus ir pradėjome pirk
tis sau reikalingu daigtu, tai 
tie patys Amerikiecziai viską 
mums pabrangino.”

Isz viso Anglija, ant rasztu 
pasiskolino 3,750,000,000 dole
riu, bet tikrumoje, ta skola bu
vo Anglijai verta tik 2,776,000,- 
000 doleriu!

Graikams Ginklai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ninku!
Amerikos valdžia dabar nu- 

sistaezius numalszinti sukilė
lius ir visus Balkanų rubežius 
prižiūrėt. Jeigu musu pinigai 
to nepadarys, tai antras žings
nis bus musu kareivius tenai 
pasiunsti. Prie to jau ir rengia
si Amerikos Armijos Sztabas 
Vokietijoje, kur Amerikiecziai 
kareiviai j'au eina kariszka 
musztra.

Lietuviszkas priežodis sako: 
“Jau syki in bala inpuoles, 
sausas nesikelsi.”

UŽTARIA
BENAMIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trumanas dabar visus vadus 
to sztabo kuris rūpinasi bena
miu klausimu dabar permaino, 
senus pravaro ir kitus paskiria, 
už tai kad dabar Trumanas no
ri daugiau padėti Europos 
žmonėms. Jis sako kad kai 
Kongresas vėl susirinks ir pra
dės savo susirinkimus, jis pats 
inves kelis inneszimus paleng
vinti Europos žmonėms gyve
nimą.

Eina gandai kad tariamasi 
kelis tukstanezius Europos 
žmonių insileisti in Amerika.

Ir Lietuviai jau daro pastan
gas ir stengiasi inkurti Pabalti- 
jos universitetą Maine valsti
joje. Bet szitokios pastangos 
nieko nenuveiks pakol Prezi
dentas ir visa valdžia nenusta
tys kokia tvarka kaslink tu Eu
ropos benamiu.

Herb Parsons labai gerai 
moka isz karabino szauti. 
Czia jis parodo kaip greitai 
ir taisyklingai jis gali szau
ti ir pataikinti. Jis kairėje 
rankoje laiko tuszczia kara
biną, su deszine jis meta in 
augszti kiauszini, paskui jis

ANGLAMS
SZIANDIEN

VARGAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Valdžia negali visus privers
ti stoti in darba, bet jau dabar 
yra tariamasi darbininkams 
paskirti daugiau maisto negu 
tinginiams. Valdžia Anglijoje 
gali ta labai lengvai padaryti, 
nes tenai viskas da ant koreziu- 
kiu, ant sztampu, kaip pas mus 
buvo per kara.

Ir kompanijos ir fabrikantai 
yra dabar suvaržyti. Tik tie 
fabrikai gaus gana tavoro, ku
rie gamina reikalingus daigtus. 
Tik tos kompanijos gaus darbi
ninku, kurios daro ar gamina 
tuos dalykus, kuriu krasztui 
labiausiai reikia.

Visi szitie suvaržymai paro
do kokia beda dabar visiems 
Anglams, jie taipgi parodo kad 
Socialistu valdžia Anglijoje 
jau ant paskutiniu kojų, kad 
Socialistai jau prisipažinsta 
kad ne viskas tvarkoj.

Anglijos Ministeris Attlee 
sako: “Musu krasztas (Angli
ja) visus sunkumus nugalės ir 
vėl stos viso svieto pirmenybė
je. Bet, invykdinti szita nugalė
jimą, užsitarnauti szita garbes 
ir pirmenybes vieta, mes turi
me sunkiai dirbti ir isztikimai 
tikėti in savo demokratiszka 
gyvenimą ir in tos doros insiti- 
kinimus, kuriais mes gyvena
me. Turime tikėti in laisve ir in 
teisybe; turime tikėti in savo 
pareiga su kitais dalyvauti ir 
talkininkauti del viso svieto 
pažangos. Bet virsz visa kuo, 
mes turime patys savimi pasi
tikėti. ’ ’

Prie kitos progos tas pats 
Ministeris Attlee, kuris dabar 
jau pasitraukia ir kitam savo 
vieta užleidžia, szitaip pasakė:

“Musu, (reiszkia Anglijos) 
kraszto žmones visados augsz- 
cziausiai pakilo kai pavojus 
buvo didžiausias. Juo didesnis 
vargas, juo baisesnis pavojus, 
juo drąsiau musu žmones eina 
pirmyn.

‘ ‘Asz negaliu jums dabar pa
sakyti, kaip ilgai mes turėsime 
vargti, kaip ilgai mes turėsime 
laukti giedresnes dienos. Visa 
tai pareis nuo viso svieto san
tykiu, bet ypatingai, nuo musu

greitai in karabina insideda 
kulka ir suspėja kiauszini 
supleszkinti pirm negu tas 
kiauszinis nupuola ant že
mes.

Szitoks šprotas gal ir in- 
domus ir geras, bet mums 
iszrodo kad per brangus, 

paežiu darbo, pasiaukojimo ir 
drąsos ir isztvermes. Kaip ilgai 
turėsime kentėti ir laukti, asz 
nežinau, bet asz tikrai žinau 
kad viskas bus gerai. ’ ’

KANKINO SAVO
MOTERĮ

Vyras Parode Kas 
Bosas

JACKSONVILLE, FLA. — 
Didelis, 190 svaru petingas ir 
ruameningas burlokas, pririszo 
savo maža, 90 svaru žmonele 
prie lovos, vieszbutyje, kotely
je, ir per visa nakti ja kankino. 
Jis sake jis norėjo jai parodyti, 
kad jis vis jos vyras ir kad jis 
bosas.

Szitas burlokas, Robert Eu
gene Lewis, gerai insikauszcs 
ir nuo gėrimo beveik isz proto 
iszsikraustes, iszpj auste su pei
liuku savo vardo ir pavardes 
literas ant savo žmonos krueziu 
ir ant jos blauzdų.

Ponia Jewell Ledford Lewis 
ant rytojaus patelefonavo poli
cija ir nusiskundė. Kai policija 
suėmė ir suaresztavo jos vyra, 
jis visai nesigynė ir sake kad 
ka tik jo žmona pasakė apie ji 
policija yra teisybe.

Žmona sako kad ji isztekejo 
už jo Gegužio 24 diena, Ashe
ville, N. C., ir kad jis buvo jai 
labai geras pakol pradėjo per 
daug gerti ir girtuokliauti. Ta- 
da jis pradėjo tinginiauti, ne
dirbti ir reikalauti kad ji už
laikytu ne tik save bet ir ji. Ji 
dirbo prie Apdraudos (Insu
rance) kompanijos. Kai ji jau 
negalėjo su juo sugyventi, ji 
paliko ir sau iszejo.

Už trijų sanvaieziu jis labai 
gražiai jos paprasze kad ji pas 
ji ateitu iszpildyti kokias ten 
popieras kad jis galėtu vėl sto
ti in vaiska. Kai tik ji inejo in 
jo kambarį, ji pamate ant stalo 
viską i.szdeta kaip ant daktaro 
stalo priesz operacija.

Kai jis ja per visa nakti taip 
baisiai daužė ir primuezino, jis 
užmigo. Tada ji su tuo paežiu 
peiliu, su kuriuo jis buvo jai 
taip sup j austės, nusipjove vir-
ves nuo ranku ir kojų, apsiren
gė ir iszbego isz kambario. Isz 
vieszbnczio, hotelio ji patelefo
navo policija. Policija ji rado 
sau ramiai mieganti.

aiszkina kad fabrikas turi užsi
daryti už tai kad negauna gana 
plieno ir geležies.

Daugiau negu du tukstan- 
cziai darbininku turės vakaci- 
jas, del dvieju sanvaieziu.

Szitas Fordo fabrikas gauda 
vo sau reikalinga tavora isz 
Murray Corporation of Ameri
ca, Detroit mieste, kuriu fab 
rikas tame mieste užsidarė ir 
jau rodos neatsidarys.

Szitokios darbininkams va- 
kacijos, atostogos yra nelabai 
malonios, nes darbininkams 
jau ima kiszeniai tuszteti. Ke 
lias sanvaites darbininkai ne
dirba už tai kad jie straikuoja, 
kitas kelias sanvaites vėl ne
dirba už tai kad tavoro fabri
kai negali gauti, o paskui da 
kelias sanvaites darbininkas 
nedirba už tai kad jis pats ima 
vakacijas ar gal pats suserga. 
Visos szitos vakacijos vis ma-

ypatingai kai ateina žinios 
kad kiausziniai jau kasztuo- 
ja po visa doleri už tuziną. 
Jis po viena kiauszini meta 
in padanges, o mums visu 
kiausziniu kasztai jau pakilo 
visai in padanges.

AMERIKIECZIAI
SOVIETU

NELAISVĖJE

Bet Likos Paleisti
SEOUL, KOREA. — Trys 

Amerikiecziai kareiviai buvo 
Sovietu suimti, suaresztuoti ir 
in kalėjimą padėti, kai jie prie 
rubežiaus taisė telefono dratus.

Amerikos Armijos Sztabas 
pareikalavo kad Sovietai tuos 
kareivius tucz-tuojaus paleistu 
ar duotu Amerikos Sztabui ži
nia kur jie randasi ir už ka jie 
buvo suimti.

Leitenantas Generolas John 
R. Hodge net du laiszku para- 
sze Sovietams, bet Sovietai vi 
sai nieko nesako.

Amerikos Armija pranesze 
tu kareiviu tėvams kad j u vai
kai yra po “Sovietu priežiū
ra, ’ ’ bet da vieszai nepaskelbia 
j u vardus.

Žinios dabar pranesza kad 
tie Amerikos kareiviai likos 
paleisti Yokyon-Ni mieste.

PALEIDŽIA 2,000
DARBININKU

CHESTER, PA. — Ford au
tomobiliu kompanija pranesza 
kad Fordo fabrikas, Chester 
mieste, Pa., užsidarys del de- 
szimts dienu. Kompanija pasi-
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žiau algos duoda ir vis traukiai 
paskutines bumaszkas isz ki- 
szeniaus ir paskutinius doleriu- 
kus isz bankos. O pragyveni
mas vis eina velniop su tuo pa- 
szieliszku brangumu.

I PRIESZ VATIKANĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio) \ Į 

y;
Ji sako kad Protestonu Baž

nytinis laikrasztis yra Priesz- 
Katalikiszkas, ir jau visai nu
ėjo in kairuju puse. Ji taipgi 
sake kad tie septyni kunigu-, 
žiai, kurie važinėjo po Yugo
slav! j a ir paskui visiems aiszki- 
no kad tenai randasi pilna ti
kėjimo laisve, nežino ka jie sa
ko ar staeziai tyczia meluoja. 
(Mes apie tu kunigužiu kelione, 
misija ir praneszimus jau ke
lios sanvaites atgal savo skai
tytojams praneszeme.)

Tas Daktaras Shipler baisiai 
užpyko ant savo talkininkes, 
Ponios Paine, ir dabar stengia
si pasiaiszkinti kad jis ir “The 
Churchman” laikrasztis nieka
dos nieko nesako priesz Katali
kus žmones, bet tik priesz ju 
vadus, kad jis niekados nesi
pučia ant Kataliku tikėjimo, 
bet ant klerikalizmo, ant Vati
kano ir Popiežiaus politikavi
mo.

Toks szlubuotas pasiteisini
mas mums jau sena daina. Ir 
praseziausi, visai nemokyti 
musu Bolszevikeliai ir taip va
dinami szliuptarniai ta daina 
seniai jau giedojo ir gieda.

Jeigu tu vadus smerki, tai 
kaip gali tuos kurie tuos vadus 
seka taipgi nesmerkti. Su tokiu 
kvailiu protavimu, mes galė
tume savo draugui pasakyti: 
“Asz tave, kaipo žmogų myliu 
ir gerbiu, bet man tavo galva 
nepatinka, tai asz tavo galva 
nukirsiu ir tada viskas bus ge
rai, nes asz tave myliu.”

JURININKAI \
STRAIKUOJA ę- ;

Laivai Negali Iszplauk- 
ti Del Straiku

Devyni szimtai žmonių pralei
do nakti -vieszbucziuose ar ki
tose vietose, laivas “Amerika” 
negalėjo isz uosto iszplaukti 
del jurininku darbininku strai
ku.

Vienuolika kitu laivu Chel- i 
sea uostuose taipgi negalėjo 
iszplaukti.

Czia szitos straikos nėra 
priesz kompanijas, bet unijos 
tarpu saves nesutinka ir viena
priesz kita straikuoja. Dvi uni
jos susikirto ir dabar niekas 
nedirba. Nei viena nei kita uni
ja nieko neturi priesz kompani
jas, bet nedirba ir gana.

Tik keli neklaužados ir stor- 
galviai visa tvarka rodos, ty
czia suardė, nes darbininkai 
nieko nereikalauja, kompanija 
jokiu sanlygu nestato, unijos 
sutinka ant visko, bet niekas 
nedirba.

Straikas jau pasibaigė ir 
darbininkai sugryžo prie dar
bo.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka
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